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 4022 ( اب 42 –42 )الية للفترةالم الداء سوق العراق لالوراقالتقرير االسبوعي 

 لنظاميفي السوق ا االسبوعية مؤشرات التداول
 

 جلسات خمسة 222/2/2102 في المنتهي االسبوع خالل عقدت
 .الخميس الى االحد من( 02 -01) الساعة من تداول

 ، شركة مساهمة42لسوق النظاميا الشركات المدرجة في بلغ عدد 
 10 من بين 04  ارتفعت خالل جلسات هذا االسبوع اسعار اسهم

من هيئة االوراق  راترامتوقفة بق اتركش 5وال تزال شركة متداولة 
بتعليمات االفصاح وتقديم البيانات المالية للهيئة  العدم التزامه المالية

 . متوقفة النعقاد هيئتها العامةوشركتان  والسوق
( مليار سهم 225551عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع )بلغ ـ 0

  نفذت من خالل( مليار دينار 555152المتداولة )تها قيموبلغت 
 صفقة (2121)

 في ISX Price Indexاقفل مؤشر اسعار االسهم المتداولة ـ 2 
 ( نقطة88522) من االسبوع بـخر جلسة أ

من غير العراقيين لهذا  السهم المتداولة المشتراةا عددبلغت ـ 5
االسهم المتداولة  قيمة تبلغ و،سهم ونليم (254) االسبوع

نفذت من خالل  دينار ( مليار05225) المشتراة لهذا االسبوع
 المنفذة خالل االسبوع دمن اصل العقو شراء( صفقة 252)

السهم المتداولة المباعة من غيرالعراقيين لهذا ا عددبلغت ـ  2
االسهم المتداولة المباعة  قيمةوبلغ  سهم يون( مل512)االسبوع 

نفذت من  دينار ونملي( 412من غير العراقيين لهذا االسبوع )
 المنفذة خالل االسبوع  دفقة بيع من اصل العقو( ص010) خالل

 الكبيرة صفقاتلا لتداول ( جلسات2عقدت خالل االسبوع ) -5
بعد الظهر  02:51 -02ة لساعا منالتي تنظم  المتقابلة واالوامر

في وفقا الجراءات تنفيذ الصفقات الكبيرة واالوامر المتقابلة 
نفذت خاللها  ديوم االح عقدت الجلسة االولىالسوق النظامي 

تجاوز بعدد اسهم  مصرف الشرق االوسطعلى شركة  صفقة واحد
 نفذت خاللها عقدت الجلسة الثانية يوم االثنينو ، سهم ( مليار0)

بعدد اسهم تجاوز  صفقة واحدة على شركة فندق المنصور
الثالثاء نفذت وعقدت الجلسة الثالثة يوم .،سهم  ( مليون522)

رف الشرق على شركة المصاالولى ( صفقات نفذت 5خاللها )
ونفذت الثانية على (مليار سهم 1االوسط بعدد اسهم تجاوز )

مليار  (2بعدد اسهم تجاوز ) شركة مصرف العراقي االسالمي
بعدد اسهم تجاوز  الثة على شركة دار السالمسهم ونفذت الث

على شركة دار السالم للتامين بعدد ونفذت الرابعة سهم  (مليار2)
الف سهم ونفذت الخامسة على شركة النخبة  (00جاوز)اسهم ت

وعقدت  الف سهم ، (01للمقاوالت العامة بعدد اسهم تجاوز)
نفذت خاللها صفقة واحدة على  الجلسة الرابعة يوم الخميس

 مليارسهم . (0شركة مصرف دجلة والفرات بعدد اسهم تجاوز )
 

 

 

 االكثر ربحيةالشركات 
 

 االسهم المتداولة   التغير)%( اغالق اسم الشركة

 3,976,423 20.8 7.550 سد الموصل السياحي

 3,400,000 15.25 0.680 الخليج للتأمين

 39,139,300 10.29 0.750 الهالل الصناعية

 1,608,784,576 7.81 0.690 والفرات مصرف دجلة

 11,714,262 7.14 18.750 الستثمارات السياحيةا
 

 االكثر خسارةالشركات 
 

 

 االسهم المتداولة   التغير)%( اغالق اسم الشركة

 1,300,000 19.00- 0.810 العمال الهندسيةا 

 1,000,000 9.93- 3.720 انتاج االلبسة الجاهزة

 25,000 9.68- 7.650 فندق اشور

 42,038,483 8.14- 0.790 المصرف االهلي 

 3,250,544 8.11- 3.400 للسجاد والمفروشات 
 

 

 االكثر نشاطاً حسب االسهم المتداولةالشركات 
 

 االسهم المتداولة   التغير)%( اغالق اسم الشركة

 8,523,649,360 2.33- 0.840 االوسط مصرف الشرق

 2,779,133,992 2.15- 0.910 مصرف دار السالم

 2,137,539,923 5.3 1.590 مصرف بغداد

 2,091,000,000 1511 0.960 المصرف  االسالمي

 1,608,784,576 7.81 0.690 مصرف دجلةوالفرات
 

 
 القيمة المتداولةاالكثر نشاطاً حسب الشركات 

 

 متداولة  ال القيمة التغير)%( اغالق اسم الشركة

 13,886,397,398 1511 26.500 فنادق المنصور

 7,069,887,580 2.33- 0.840 مصرف الشرق االوسط

 3,264,841,885 5.3 1.590 مصرف بغداد

 2,529,500,420 2.15- 0.910 مصرف دار السالم

 2,007,360,000 1511 0.960 االسالمي المصرف

 

Website: www.isx-iq.net         E-mail: info-isx@isx-iq.net Phone:       07711211522 – 07270094594 

  مؤشرات التداول االسبوعية في السوق الثاني
 

لعدم متوقفة عن التداول بقرار من هيئة االوراق المالية  ا ت منهاشرك 5ال تزال  مساهمة اتشرك 8 غ عدد الشركات المدرجة في السوق الثانيبليـ  0
وهي االيام لالستثمار المالي والخيمة  للهيئة والسوق 2105 المالية للفصل الثاني لعام البيانات وتقديمبمتطلبات االفصاح المالي  مهئايفا

 .والخير لالستثمار المالي  لالستثمارات المالية
 لم تعقد اي جلسة للسوق الثاني خالل هذا االسبوع . -2

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةاخبار الشركات المساهمة 

 

  المدرجة العامة للشركة  ماعات الهيئاتاجت
 

المعدنية الصناعات لشركة سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -1
الساعة  2/9/2112الموافق الثالثاء يوم والدراجات 

ا في فندق فلسطين لمناقشة الحسابات العاشرة صباح
والمصادقة عليها وتم  2112الختامية للسنة المالية 

 . 22/8/2112من جلسة اف التداول اعتبارا ايق

 مصرف االستثمارلشركة سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -2

الساعة العاشرة  2/9/2112الموافق  الخميسيوم 
لمناقشة الحسابات الختامية للسنة  ا في فندق بغدادصباح

واقرار مقسوم  والمصادقة عليها  2112المالية 
ن وتم ايقاف التداول اعتبارا م ، 2112االرباح لعام 

 .28/8/2112جلسة 

 الحمراء للتامينلشركة سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -2
الساعة العاشرة  9/9/2112الموافق  الثالثاءيوم 
مقر الشركة لمناقشة الحسابات الختامية ا في صباح

 ا موالمصادقة عليه 2112و 2112للسنتين الماليتين
الشركة عن وزيادة راس المال واقرار مقسوم االرباح 

 (5مليار دينار الى ) (2من )ريق رسملة االرباح ط
، من قانون الشركات  /ثانيا(55مليار دينار وفق المادة )

 .2/9/2112وسيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة 

مواد لصناعة بغداد لشركة سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -2
الساعة  11/9/2112الموافق  الخميسيوم  تغليفال

لمناقشة  في مصرف البالد االسالميا العاشرة صباح
والمصادقة  2112الحسابات الختامية للسنة المالية 
وسيتم ايقاف ،  عليها وانتخاب مجلس ادارة جديد

 .2/9/2112التداول اعتبارا من جلسة 

الوطنية  شركةللسيعقد اجتماع الهيئة العامة  -5

 12/9/2112الموافق  االحديوم  الستثمارات السياحيةل
لمناقشة  ا في فندق بغدادة العاشرة صباحالساع

والمصادقة  2112الحسابات الختامية للسنة المالية 
عليها واقرار مقسوم االرباح وسيتم ايقاف التداول 

 .7/9/2112اعتبارا من جلسة 

 

 ة المصرف االسالميلشرك ع االرباح النقديةتوزي
 

 2112دعتتتت شتتتركة المصتتترف العراقتتتي االستتتالمي مستتتاقميها التتتى مراجعتتتة مقتتتر االدارة العامتتتة الستتتتالم اربتتتاحهم النقديتتتة لعتتتام 
 .19/8/2112من يوم الثالثاء الموافق  "ابتداء

 االحداث الجوهرية
 

 21/8لجلستي  فندق اشورارتفع سعر سهم شركة 
المسموح به لتغير  االعلىبما يقارب الحد  21/8/2112و

على كتاب رود اجابة الشركة لوو%( 11السعر البالغة )
السوق بخصوص االفصاح عن االحداث االستفسار المرسل من 

التي ادت الى ارتفع سعر السهم وقد اوضحت الشركة الجوقرية 
بعدم وجود أية احداث جوقرية في الشركة قد تكون  في اجاتبها

م يتم ايقاف التداول على ، ول السبب في ارتفاع سعر السهم
 .قيئة االوراق المالية استنادا الى تعليمات اسهم الشركة

 

 كتتاب بأسهم مصرف دجلة والفراتالبيان ا
 

دجلتتتتتة بدء االكتتتتتتتاب علتتتتتى استتتتتهم شتتتتتركة مصتتتتترف ستتتتتي
عتبتتتتتتارا متتتتتتن ( مليتتتتتتار ستتتتتتهم ا122البالغتتتتتتة ) والفتتتتتترات

الشتتتترق االوستتتتط فتتتترع الزاقتتتتر فتتتتي مصتتتترف  1/9/2112
قتتتترار الهيئتتتتة العامتتتتة تنفيتتتتلا" ل ومصتتتترف بغتتتتداد / الستتتتن 

زيتتتتادة رأستتتتمال الشتتتتركة  19/7/2112المنعقتتتتدة بتتتتتاري  
( مليتتتار دينتتتتار وفتتتتق 251( مليتتتتار دينتتتار التتتتى )111متتتن )

 شركات.من قانون ال( وثانيا /اوال55المادة )

ادراج اسهم زيادة رأسمال الشركات واطالقها في 
 التداول

 

العراقيتتتتة شتتتتركة الزيتتتتادة رأستتتتمال تتتتتم ادراه استتتتهم  -1
واطالقهتتتتتتا فتتتتتتي التتتتتتتداول البالغتتتتتتتة  النتتتتتتتاه البتتتتتتلور

االحتتتتتتتتتد جلستتتتتتتتتة  فتتتتتتتتتيستتتتتتتتتهم ( 228.212.228)
تنفيتتتتتتتتلا لقتتتتتتتترار الهيئتتتتتتتتة   22/8/2112 الموافتتتتتتتتق 

 زيتتتتتادة رأس 12/2/2112بتتتتتتاري   ةالعامتتتتتة المنعقتتتتتد
متتتتتن عتتتتتن طريتتتتتق رستتتتتملة االربتتتتتاح الشتتتتتركة متتتتتال ال
( 5.128.212.228التتتتتى ) دينتتتتتار ار( مليتتتتت2.811)

متتتن قتتتانون الشتتتركات  (/ثانيتتتا55وفتتتق المتتتادة ) دينتتتار
 . 

مصتتتتترف زيتتتتتادة رأستتتتتمال شتتتتتركة تتتتتتم ادراه استتتتتهم  -2 
مليتتتتار ( 25فتتتتي التتتتتداول البالغتتتتة )واطالقهتتتتا  الشتتتتمال
  28/8/2112 الموافتتتتق  الخمتتتتيسجلستتتتة  فتتتتيستتتتهم 
بتتتتتتتاري   ةلا لقتتتتتترار الهيئتتتتتتة العامتتتتتتة المنعقتتتتتتدتنفيتتتتتت
عتتتتتتتن الشتتتتتتتركة متتتتتتتال ال زيتتتتتتتادة رأس 22/2/2112

التتتى  دينتتتار ار( مليتتت225متتتن )طريتتتق رستتتملة االربتتتاح 
متتتتن  (/ثانيتتتتا55دينتتتتار وفتتتتق المتتتتادة ) ار( مليتتتت211)

 قانون الشركات . 
 

 
 اطالق التداول على اسهم الشركات المساهمة 

 
 

العراقيتتتتة لتستتتتويق ة شتتتتركالتتتتتم اطتتتتالق التتتتتداول علتتتتى استتتتهم 
الموافتتتتتتتتق  ستتتتتتتتة االثنتتتتتتتتينفتتتتتتتتي جل المنتجتتتتتتتتات الزراعيتتتتتتتتة

بتتتتتتاري  قتتتتترار الهيئتتتتتة العامتتتتتة المنعقتتتتتدة  بعتتتتتد 25/8/2112
المصتتتتتادقة علتتتتتى الحستتتتتابات الختاميتتتتتة لستتتتتنة  17/8/2112

%( متتتتن 51بنستتتتبة )نقتتتتد  اربتتتتاح مقستتتتوم وتوزيتتتتع  2112
 راسمال الشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



سوق العراق لألوراق المالية
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رمز 
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عدد ايام 

التداول 
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 days

رأس المال  

مليون دينار 

Capital 

million ID

Company name

Banks Sectorقطاع المصارف

BCOI0.6900.6900.6600.6800.6800.690-1.454590,472,90061,152,2795250000Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري 

BBOB1.4901.5901.4701.5301.5901.5105.303782,137,539,9233,264,841,8855250000Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIIB0.9600.9600.9600.9600.9600.9600.0042,091,000,0002,007,360,0001250000Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي 

BIME0.8600.8700.8200.8300.8400.860-2.331358,523,649,3607,069,887,5805250000Middle East Bankمصرف الشرق االوسط 

 BIBI0.9901.0400.9601.0001.0000.9901.0171180,610,678179,752,9384250000Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار 

 BDFD0.6500.6900.6500.6900.6900.6407.81281,608,784,5761,108,092,8965100000Dijlah & Furat Bankمصرف دجلة والفرات

BNOI0.8000.8000.7300.7900.7900.860-8.143442,038,48333,077,4685250000National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BROI1.1001.1001.0201.0501.0601.100-3.64125126,371,992132,623,3485250000Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان 

BDSI0.9300.9300.9100.9100.9100.930-2.15452,779,133,9922,529,500,4205150000Dar es salam Investment  Bankمصرف دارالسالم 

BSUC0.9200.9200.9200.9200.9200.9200.00201,326,729,6241,220,591,2544250000Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BBAY0.4000.4000.3700.3800.3700.400-7.5046198,404,64375,941,1765150000Babylon Bankمصرف بابل 

BGUC0.9300.9500.9100.9300.9400.9400.002781,348,898,9961,254,504,2935250000Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 

BUOI1.0001.0401.0001.0401.0401.0004.002329,943,33831,033,0712252000Union Bank Of Iraqمصرف االتحاد العراقي 

              BNOR1.3601.3701.2201.3101.3301.350-1.48139242,861,358317,895,7545300000North Bankمصرف الشمال 

BKUI1.9001.9501.7001.8201.8801.890-0.53127236,894,369432,030,4765400000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH0.9000.9000.8800.9000.8800.900-2.22913,855,71912,457,9333250000Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS1.1701.1701.1001.1601.1401.170-2.5635120,896,793140,389,9705250000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.8200.8600.7300.7900.7900.800-1.25114226,330,497179,190,4985300000United Bankالمصرف المتحد

BELF0.7000.7000.7000.7000.7000.7000.0031,800,0001,260,0002152000Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي 

165921,326,217,24120,051,583,24054554000TOTAL

NDSA2.1002.1002.1002.1002.1002.1000.00111,98325,16412900Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين 

 NGIR0.6100.6900.6100.6800.6800.59015.2563,400,0002,301,00022000Gulf Insuranceالخليج للتأمين

73,411,9832,326,16424900TOTAL

VWIF1.2001.2001.2001.2001.2001.2000.002570,000684,00022640AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي

2570,000684,00022640TOTAL

2

SKTA5.6005.6005.5005.5205.5505.5000.91112,320,00012,806,5003368Kharkh Tour Amuzement Cityمدينة العاب الكرخ السياحية

SMRI3.9203.9203.7503.8303.8703.8500.523724,325,24593,064,797515010Mamoura Realestate Investmentالمعمورة  العقارية

SNUC0.8000.8000.8000.8000.8000.8000.00210,429,3408,343,47222000al- nukhba for constructionالنخبة للمقاوالت العامة 

SILT1.8001.8101.7001.7601.7501.810-3.318373,257,331128,969,305514000iraq land transportالعراقية للنقل البري

SBPT34.00034.00033.00033.59033.00034.000-2.9428659,00022,138,4005500Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام 

SBAG1.7101.7301.5501.6801.6701.710-2.343120,786,30134,818,54742200AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

192131,777,217300,141,021534078TOTAL

Investment Sector قطاع االستثمار

 قطاع الخدمات 

مجموع قطاع الخدمات

مجموع قطاع االستثمار

Weekly Trading Report

قطاع التامين

Services Sector

السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  2014/8/24- 2014/8/28    

مجموع قطاع المصارف

Iraq Stock Exchange

مجموع قطاع التأمين

Insurance Sector

24/8/2014 - 28/8/2014



IMAP0.6500.6600.6200.6400.6600.6501.543831,305,65020,020,01656469Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصورللصناعات الدوائية

IMOS3.0003.0502.9503.0302.9503.000-1.674753,3282,283,6512900Modern Sewingالخياطة الحديثة 

 IITC3.6003.6003.4003.4303.4003.700-8.11133,250,54411,150,8003500Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBPM1.7001.7001.7001.7001.7001.740-2.3074,806,3458,170,78721080Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغليف

IBSD2.3702.4102.2102.3202.3102.370-2.5313185,484,690198,115,2425133000Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

IIDP1.1001.1001.0801.1001.0801.100-1.825571,431,58878,407,512517250Iraqi Date Processing and Marketingتصنيع وتسويق التمور 

IHLI0.7100.7500.6800.7300.7500.68010.292539,139,30028,462,324312375al-hilal industriesالهالل الصناعية

ITLI0.6200.6300.6000.6100.6000.630-4.765387,871,09253,429,274516800the light industriesالصناعات الخفيفة

INCP0.7800.8000.7400.7800.7800.7701.301713,104,09010,193,502315187National Chemical &Plastic Industriesالكيمياوية والبالستيكية 

IELI1.7001.7001.6801.6901.6901.6303.681814,611,94624,714,503418000electronic  industriesالصناعات االلكترونية

 IKLV1.5201.5201.3501.4401.3501.460-7.537474,981,436107,834,61155400AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات 

IFCM1.7001.7501.6801.7101.6801.800-6.67154,257,3547,262,50542268Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية

IIEW0.9000.9000.8100.8300.8101.000-19.0041,300,0001,075,50021500Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الهندسية

IMPI1.2001.2201.1801.2001.1801.190-0.842562,968,74675,427,10149213Modern paint   industries االصباغ الحديثة 

IMIB0.8800.8800.8700.8700.8700.890-2.2575,266,4934,601,84915000Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC3.7503.7503.7203.7203.7204.130-9.9331,000,0003,723,00011593Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة 

IICM0.4000.4000.3800.3800.3800.390-2.56610,368,5363,981,04437590Iraqi Carton Manufacturiesصناعات الكارتون

495511,901,138638,853,2205254125TOTAL

HPAL16.59016.59016.00016.26016.25016.590-2.05668,898,049144,647,69154470palestine Hotelفندق فلسطين

HISH36.50036.50036.50036.50036.50036.5000.00193,150,000114,975,00031500ishtar Hotelفنادق عشتار 

HBAY70.00070.00070.00070.00070.00070.0000.0091,818,817127,317,19021350Babylon Hotelفندق بابل 

HBAG11.25011.25011.15011.18011.15011.1000.45295,0001,061,75023844Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI17.00020.00016.75018.20018.75017.5007.146011,714,262213,178,51855437National for Tourist Investmentلالستثمارات السياحية 

HASH7.6507.6507.6507.6507.6508.470-9.68125,000191,2501376Ashour Hotelفندق اشور 

HTVM6.5007.5506.5006.9707.5506.25020.80403,976,42327,701,7583240Tourist Village of Mosul dam سد الموصل السياحي

HKAR1.6401.6501.6201.6301.6401.6300.6186,151,50010,031,62545000Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN26.50027.00025.50026.15026.50026.5000.0039531,024,60413,886,397,39852923mansour Hotelفندق المنصور

HSAD33.50033.50033.10033.41033.50033.0001.524183,0006,114,50041239AL-Sadeer Hotelفندق السدير 

248567,036,65514,531,616,680526379TOTAL

AAHP1.0401.1001.0201.0401.0401.0400.0083,045,0303,168,4573575Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

AMEF7.2507.2507.2507.2507.2507.470-2.957795,0005,763,7502300Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك

AISP7.0007.0006.5006.8206.7507.000-3.57258,166,77955,727,03355128Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM5.6005.8505.5005.6305.8505.900-0.85151,032,7405,818,79754125Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم 

 AIRP13.60013.60013.60013.60013.60013.6000.0015,00068,0001360Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

5613,044,54970,546,036510488TOTAL

TASC15.50015.50015.25015.42015.50016.000-3.13212,372,21736,578,7975270012Asia Cellاسيا سيل لالتصاالت

212,372,21736,578,7975270012TOTAL

268022,556,331,00035,632,329,15855156622Grand TOTAL

Agricultur Sector

TELECOMMUNICATION Sector قطاع االتصاالت

 قطاع الصناعة

المجموع الكلي 

مجموع قطاع الزراعة

 قطاع الفنادق والسياحة

 قطاع الزراعــــــة

مجموع قطاع االتصاالت

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة



اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

الصفقات 

No.of 

Trans

       االسهم المتداولة         

Traded Shares

       القيمة المتداولة       

Trading Volume
Company Names

Banks Sectorقطاع المصارف

BBOB119407,489,653624,971,381Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIME1200,000172,000Middle East Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار

BNOI57,803,0006,205,050National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BROI118,594,0009,042,400Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان 

BGUC41326,955,266305,074,540Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 

              BNOR41,665,8292,231,553North Bankمصرف الشمال 

BKUI150,000,00093,000,000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BUND4600,000472,000United Bankالمصرف المتحد

BELF1950,000665,000Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي 

187804,257,7481,041,833,924TOTAL 

investment Sector قطاع االستثمار

VWIF1120,000144,000AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي

1120,000144,000TOTAL

Services Sector قطاع الخدمات

SMRI1716,872,53464,607,715Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

SBAG3265,000451,150AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

2017,137,53465,058,865TOTAL

Industry Sectorقطاع الصناعة

IBSD1010,500,00024,399,000Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

IIDP23,726,0274,061,369Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع وتسويق التمور 

IICM1100,00039,000Iraqi Carton Manufacturiesصناعات الكارتون

1314,326,02728,499,369TOTAL 

Tourism&Hotels Sector قطاع الفنادق والسياحة

HBAY51,433,006100,310,420Babylon Hotelفندق بابل 

51,433,006100,310,420TOTAL

Agricultur Sector قطاع الزراعة

AAHP1156,000162,240Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

1156,000162,240TOTAL

Asia Cellقطاع االتصاالت

TASC5487,5827,440,376Asia Cellاسيا سيل لالتصاالت

5487,5827,440,376TOTAL

2328379178971243449193Grand Total

مجموع قطاع الزراعة

مجموع قطاع الخدمات

مجموع قطاع التأمين

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

مجموع قطاع االتصاالت

مجموع قطاع الصناعة

المجموع الكلي

السوق النظامي   / تقرير التداوالت االسبوعية المشتراة من غير العراقيين

Non Iraqi's (buy) Weekly Trading Report 24/8 - 28/8/2014  

سوق العراق لألوراق المالية

Iraq Stock Exchange

مجموع قطاع المصارف



سوق العراق لألوراق المالية

Iraq Stock Exchange

اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

الصفقات 

No.of 

Trans

 االسهم المتداولة      

Traded Shares

القيمة المتداولة      

Trading Volume
Company Names

Banks Sectorقطاع المصارف

BNOI650000003962500National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BROI1500000550000Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان 

              BNOR274969840064768338.78North Bankمصرف الشمال 

BKUI43153500000278143500Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BMNS1889508137104336020.3Al-Mansour Bankمصرف المنصور

 BDFD160000004080000Dijlah & Furat Bankمصرف دجلة والفرات

96304,206,537455,840,359TOTAL

Services Sector قطاع الخدمات

SMRI101008500038573200Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

1010,085,00038,573,200TOTAL

Industry Sectorقطاع الصناعة

 IITC926590009109300Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IIEW413000001075500Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الهندسية

IMPI83900000046800000Modern paint   industries االصباغ الحديثة 

 IRMC13750001395000Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة 

2243,334,00058,379,800TOTAL

Tourism&Hotels Sector قطاع الفنادق والسياحة

HPAL11000001650000palestine Hotelفندق فلسطين

HISH11220000080300000ishtar Hotelفنادق عشتار 

HBAY51507817105547190Babylon Hotelفندق بابل 

HMAN16106213427896551mansour Hotelفندق المنصور

334,869,951215,393,741TOTAL

161362,495,488768,187,100Grand Total المجموع الكلي 

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع الصناعة

مجموع قطاع الخدمات

السوق النظامي   / تقرير التداوالت االسبوعية المباعة من غير العراقيين 

Non Iraqi's (Sell)Weekly Trading Report 24/8 -28/8/2014  

مجموع قطاع الفنادق والسياحة
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